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Slovo starosty

Vážení občané, čas letí neuvěřitelně
rychle, a tak je tu již čas konce školního roku a začátku dovolených. Dovolte,
abych vám poskytl několik aktuálních
informací o dění a životě v naší obci.
Když jsem se již zmínil o té škole,
bohužel, jak v mateřské tak i v základní nás čeká velice složitý příští školní
rok. Zatímco v mateřské škole máme
určitý nedostatek míst i pro naše občany, v základní naopak asi 13 dětí chybí
do stanoveného minimálního počtu.
Obec se snaží situaci v obou zařízeních společně s ředitelkami těchto příspěvkových organizací řešit. Situace
v mateřské škole vznikla tím, že jsme
v minulých letech neměli dostatečný
počet vlastních dětí a tak, abychom
nemuseli propouštět učitelky a snižovat kapacitu, přijaly se i děti z okolních
obcí. Ty ovšem letos, kdy máme dostatek vlastních dětí, nemůžeme propustit.
I když se podařilo přijmout prakticky všechny tříleté děti, až na jednoho,
snažíme se na základě dohody o vzájemné podpoře s Novým Jáchymovem
a Otročiněvsí situaci dále řešit úpravou
vhodných prostor pro rozšíření kapacity, abychom mohli přijmout postupně
i některé mladší děti. Podotýkám,
že se jedná jen o příští rok, kdy se situace zkomplikovala i tím, že asi šest
dětí má odklad nástupu školní docházky. Vyřešení této situace je podmíněno
tím, že se nám podaří sdružit potřebné finanční prostředky a že nám Středočeský kraj na poslední chvíli ještě
navýší kapacitu a tím i dotace. Obrácená situace je v základní škole, kde by
mělo být 75 dětí, ale 13 jich chybí. Tím
je nutné zajistit výjimku, státní dotace
jsou výrazně nižší a chybějící finanční
prostředky musí doplatit obec. Určitá
možnost řešit tuto nepříznivou situaci
byla v dočasném sloučení dvou tříd,
ale rodiče s tímto řešením nesouhlasili.
Budeme tak nuceni při zachování současného počtu míst přijmout výrazná
úsporná opatření. Bohužel, jak už to v
Hudlicích bývá zvykem, čistě věcný problém byl některými občany a zastupiteli
posouván do politické roviny.
(pokračování na str.2)
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Zápis do mateřské školy
V úterý 12. dubna 2011 jsme uspořádali v mateřské škole Den otevřených
dveří. Chtěli jsme rodičům a jejich
dětem umožnit prohlídku prostor školy, seznámit je s vybavením tříd, jejich
ratolesti si zde mohly pohrát s hračkami
a stavebnicemi podle svého zájmu.
Při této příležitosti jsme zákonným
zástupcům, kteří měli zájem o vzdělávání svého dítěte v MŠ, vydávali
žádosti o přijetí k předškolní docházce
s pokyny jak postupovat, aby mohlo být
zahájeno přijímací řízení. Termín odevzdání žádostí byl stanoven na dobu od
26. do 29. dubna. Řádně odevzdaných
přihlášek bylo 45 a zájem nebyl jen z
řad hudlických dětí, ale i ze sousedních
obcí – Otročiněves, Nový Jáchymov,
Svatá, Trubská, Trubín. Vzhledem k
tomu, že do základní školy odejde jen
14 dětí a poptávka na zařazení dětí do
MŠ kapacitně převyšovala možnosti
umístění všech dětí, bylo při rozhodování o přijetí postupováno podle kritérií stanovených pro přijímací řízení pro
školní rok 2011 – 2012. S těmito kritérii
byli rodiče seznámeni už při zápisu do
MŠ. Z tohoto důvodu byly přijaty pouze hudlické děti, které ve školním roce
2012 – 2013 nastoupí do základní školy
a dále děti mladší sestupně podle věku
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až do naplnění kapacity MŠ. K docházce nebyly přijaty dvě děti, které věkově
splňují podmínky pro zařazení do MŠ.
Třída mateřské školy se naplňuje do
počtu 24 dětí. V naší školce máme již
několik let ve třídách 28 dětí, což je
povolené maximum, na které lze, po
udělení výjimky zřizovatelem, počet
dětí navýšit, avšak pouze za předpokladu, že toto navýšení neohrozí bezpečnost ani výchovně vzdělávací práci.
Zkušené a vstřícné učitelky jsou zárukou toho, že můžeme mít dlouhodobě o
20% více dětí než je standardní a obvyklý počet v jiných MŠ. Nadstav, který
zákon umožňuje, má však být opravdu
jen výjimkou a ne samozřejmý. Práce
v takto početném kolektivu je náročná,
není zde dostatečný prostor pro individuální práci s dětmi a uspokojit potřeby jednotlivců jde jen obtížně. Nároky
rodičů na přístup pedagogů k dětem se
stále zvyšují, ale připravenost na jejich
vstup do kolektivu klesá, a to hlavně v
oblasti sebeobsluhy, manuální zručnosti, respektování potřeb ostatních dětí a
pokynů dospělého. Proto by nyní rodiče
nově přijatých dětí měli své děti v těchto oblastech začít připravovat, aby jim
usnadnili vstup do MŠ.
Dana Žihlová

Obecní úřad touto cestou děkuje všem občanům, kteří se podíleli na sbírce
Diakonie Broumov
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Slovo starosty
(pokračování ze str.1)
Nenaplnily se naděje, že přeci jen
dáme v tak velké obci dohromady alespoň tři kolony a uskutečníme tradiční
Staročeské máje jako v okolních obcích,
které se námi inspirovaly, a tak veškerá snaha a obětavá práce zejména paní
Jany Paterové přišla vniveč. Opravdu
mě tato situace velice mrzí, ale mládež
a někteří rodiče potrestali hlavně sami
sebe. Pokud jim vyhovuje, že mládež
místo Staročeských májů pořádá bujaré večírky po Hudlicích, zejména pod
skálou, ničí, na co přijdou, tak mě jich
je opravdu velice líto.
Jsem rád, že se vcelku povedly alespoň další kulturní akce. Pan Ing. Karel
Kreisinger velice obětavě zajišťuje
výlety na kolech a pěkná byla i muzejní noc v domku Josefa Jungmanna a to
i díky lepšímu počasí a divadelnímu
představení, kdy se návštěvníci velice
bavili.
Chtěl bych upozornit v této souvislosti, že jsou ještě volná místa na
zájezd 24.6.2011 do Českého Krumlova
a zejména na velice pěkný poznávací
zájezd v září do Francie. Bližší informace obdržíte na obecním úřadě.
Jak už jsem uvedl, velice mě mrzí
pokračující poškozování majetku obce,
kdy místo abych si užíval pouťové atmosféry, řešili jsme s Policií ČR poškození pěkných lip pod skálou, kde vznikla
škoda, naplňující skutkovou podstatu
trestného činu. Neustále jsem zaplavován stížnostmi některých občanů, kdy
jsou opakovaně ve svých domech rušení alkohol popíjející mládeží, narušující občanské soužití a noční klid.
Byl bych rád, aby si někteří uvědomili, že způsobují škodu i sami sobě,
protože peníze nutné na odstranění
škod bychom mohli použít ku prospěchu nás všech, třeba na opravu komunikací poškozených po letošní zimě.
I když policie slíbila zvýšený dohled,
nemůže jistě všechno uhlídat. Je na nás
na všech, abychom k těmto věcem nebyli lhostejní. Dnes poškodí majetek obce
anebo majetek souseda a příště to může
být majetek kohokoliv z nás.
Po delší době, kdy bylo nutné velice
složitým způsobem zrušit trvalé pobyty
v činžovních bytech, byly tři uvolněné
byty již přiděleny na základě výběrového řízení a to hudlickým občanům.
Uvítal jsem, že výběrové řízení proběhlo velice klidně, věcně i když se nám
podařilo s ohledem na možnosti vyřešit
jen některé problémy.

Hudlice dnes, 15.6.2011
Závěrem bych chtěl poděkovat některým občanům za pomoc při sekání
trávy, výsadbě květin, úpravě a úklidu
veřejných prostranství, to je jednoznačně výraz skutečného zájmu o obec
a osobní pomoci při zabezpečování
všech úkolů.
Dovolte mi ještě, abych vám popřál
pěknou, ničím nerušenou dovolenou,
dětem pěkné vysvědčení a hezké prázdniny, a nám všem ať naše činy jsou jen
ku prospěchu celé obce.
Váš starosta Pavel Hubený

Veselé prázdniny

Rychle se blíží konec školního roku
a na dveře již ťukají dlouho očekávané
prázdniny. Každé dítě je plné očekávání
ze dvou měsíců plného volna, sportování a klidu od učení. Dovolte mi, abych
vám všem popřál co nejvíce zážitků a
pohody po celou dobu prázdnin.
Zároveň mi dovolte, abych vám připomenul, že na konci srpna, konkrétně
27. srpna 2011 budeme pro vás organizovat tradiční Rozloučení s prázdninami. Bude připraven bohatý program
s parašutisty a jízdou na koních, nově
bude pro vás připravena i jízda na čtyřkolkách. Těšíme se na vaši účast.
Rudolf Hrkal,
komise pro sport a mládež

Po dobrém to nejde?
Odpočinkové místo s lavičkami pod
skálou hojně využívají starší občané
Hudlic ke krásnému posezení. Rádi
sem rovněž zavítají maminky se svými
ratolestmi. Hezké místo dokreslují tři
vzrostlé lípy. Tady ovšem končí popis
krásného místa u skály, pouťový víkend
nás zase vrátil do tvrdé hudlické reality. Pominu hrozný nepořádek, rozházené papíry, láhve od alkoholu, odvalený
sud na odpadky, krabičky od cigaret a
plastové láhve. To bych ještě s velkým
sebezapřením skousnul. Co ale prostě
nechápu je to, že někomu vadí krásné
lípy a že jednu dokáže někdo oloupat v
celé délce až na dřeň. Tato lípa s největší pravděpodobností zajde. Nevyrostla
za měsíc, ani za rok. Je to velká škoda,
kterou Policie ČR vyčíslila na několik
tisíc Kč.
Co to je za debila a gaunera, který to
udělal?! Nejsem si zcela jist, jak bych se
zachoval, kdybych takového výtečníka
chytil při činu. Asi bych se neudržel.
Proboha, copak je všem rodičům jedno, co jejich synáčkové po nocích vyvádí? Přestaňte je už donekonečna omlouvat a zakročte. Prosím všechny naše
občany o spolupráci. Rudolf Hrkal,
komise pro bezpečnost a pořádek

Jungmannovy slavnosti

Polovina roku práce kulturní komise
je za námi a před námi je jedna z největších akcí co se programu a návštěvnosti
týče – oslavy narození Josefa Jungmanna, Jungmannovy Hudlice 2011, které
se uskuteční 9. července s následujícím
programem.
Začátek v 15 hodin v areálu rodného
domku J. Jungmanna, kde vystoupí žáci
místní MŠ a ZŠ, pro děti je připravena
loutková pohádka Sněhurka. Od 16-ti
hodin pokračuje akce na kluzišti. Návštěvníkům se předvede Sokol Broumy
s tanečním vystoupením, za doprovodu
originální cimbálové kapely zazpívá
a zatančí Kněžpolská chasa, Táborští
kupci předvedou vystoupení s prapory

a bubny, zazpívají Barbora Chaloupková a Barbora Sklenářová z Hudlic, těšit
se můžete na originální tanečnici s tácky a šavlemi, k tanci a poslechu bude
po celý večer hrát skupina Boss Bend,
Táborští kupci vás oslní UV a ohnivou
show, připraveno je i malé překvapení
po setmění a celá akce vyvrcholí ohňostrojem od Pyragrifu Žebrák. K dispozici bude občerstvení, prodej suvenýrů a jiných drobností, skákadla pro
malé děti … Nezbývá než věřit v hezké
počasí, program určitě potěší i náročné
diváky každého věku. Všechny srdečně
zveme. Bližší informace budou k dispozici na plakátech informačních tabulí
v obci a okolí.

Hudlice dnes, 15.6.2011

Výběrové řízení
V úterý 3.5.2011 proběhlo výběrové řízení na obsazení 3 volných bytů
v činžovním domě č.p. 362. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem
9 zájemců. Komise složená z členů
zastupitelstva provedla výběr tajným
hlasováním. Všechny tři byty byly
obsazeny a od příštího měsíce se do
nich budou stěhovat noví nájemníci za
podmínek stanovených v nájemních
smlouvách.

Zájezd do Francie
Poznávací zájezd nás ve dnech 8.9. –
18.9.2011 zavede přes Švýcarsko a Itálii
do jižní Francie. Obsah zájezdu je velmi
pestrý, přírodní scenérie střídají historické památky, známá města, nevšední
vesnice, přístavy, vodopády, ledovce,
jezera, vinice, koupání na nádherných
plážích a jiné. Celý obsah zájezdu je k
dispozici na OÚ Hudlice – pro zájemce
je ještě několik volných míst, přihlásit
je možno na tel. čísle 311 697 179 .

Šipky letí výš
Přání se stalo skutečností. Po úspěšné
sezóně postupují šipkaři do první středočeské ligy – západní část. Celou sezónu nepoznali hořkost porážky, pouze
třikrát remízovali. Další sezóna nebude určitě procházka růžovým sadem.
Hráčská úroveň soupeřů bude určitě
vyšší, což bude klást větší nároky jak
na výkonnost jednotlivých hráčů, tak
na kolektivní přístup celého družstva.
Je potřeba, aby si každý uvědomil, jak
bude přistupovat k následující sezóně. Budeme se asi muset snažit posílit
družstvo alespoň o jednoho kvalitního
hráče, což nebude nijak jednoduché.
Snad se podaří i v příští sezóně důstojně reprezentovat naši obec na vyšší
sportovní úrovni.
Přáním pro příští sezónu je udržet se
v elitní skupině a nesestoupit. Pokud s
námi sympatizujete a alespoň na dálku
fandíte, tak nám i v sezóně 2011 – 2012
držte palce. Hudličtí hroši
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Materiálista
Ne to není chyba v názvu, v naší obci
skutečně býval materiálista či spíše
materijálista. O činnosti takovéhoto
člověka uvádí Slovník jazyka českého:
Slovo: Materialista, význam: stoupenec materializmu, kdo sleduje jen
hmotné zájmy a prospěch, (zast.) drogista.
Wikipedie, otevřená encyklopedie – slovem drogerie (postaru také
někdy chemodroga) byl dříve označován obchod s chemikáliemi (drogami). Obchodník v tomto oboru je
drogista. Dnešní význam slova je ale
jiný, vyjadřuje maloobchodní prodejní
jednotku s drogistickým sortimentem,
jenž obvykle zahrnuje různé druhy
chemických prostředků běžně používaných v domácnosti. Drogerie bývají
často spojeny s klasickou parfumerií
zejména v menších maloobchodních
prodejnách, prodávají tedy i kosmetiku a parfémy. V minulosti klasický
drogistický sortiment také velmi často
zahrnoval i různé fotografické potřeby
a fotochemické přípravky.
Je tomu skutečně tak, v naší obci
skutečně býval materiálista – drogista
pan Karel Kopš. Do Hudlic se přistěhoval těsně před začátkem druhé světové války ze Slezska, které tehdy bylo
na základě smlouvy Polska s Německem připojeno k Polsku.
Pan Kopš, povoláním drogista, duší
však polyglot, otevřel v Hudlicích svou
drogerii, bylo to v krámku na vrcholu
dnešní Jungmannovy ulice, dříve Na
Skovárničce. Obchod či spíše krámek
byl v domě č.p. 145, kde bydlela paní
Bémová (možná je jméno zkomoleno).
Krámek se zavíral pevnými plnými

dvoukřídlovými dřevěnými dveřmi.
O prodávaném sortimentu je možno
klidně prohlásit – od větrových bonbonů až po petrolej, od mýdla s jelenem,
sodu až po kyselinu solnou. V krámku
byl skutečně bohatý sortiment.
Není bez zajímavosti, že pan Kopš
byl i jedním z prvních fotoamatérů v
naší obci a okolí. Již v roce 1942 svým
fotoaparátem vytvářel barevné snímky. Sice ne skutečné barevné fotografie, ale barevný negativ s převládající
červenou barvou. V některé hudlické
domácnosti se možná najde pásek, formátu dnešního kinofilmu, kde je oblíbený cíl pana fotografa. Hned z druhé
strany drogerie byla totiž cukrárna
pana Jarolímka, který vlastnoručně
vyráběl výbornou zmrzlinu. A právě
děti se zmrzlinou v náručí rodičů byly
vděčným objektem fotografujícího drogisty.
Později se krámek přestěhoval do
chátrajícího objektu č.p. 10 naproti
dnešní mateřské škole, který stál na
pozemku mezi domem Vlasákových č.p.
92 a Fialových č.p. 9. K této nemovitosti se váže vzpomínka na jedno z alotrií
Tondy Kulhánka zvaného „Kosík“. Ten
jednou vlezl do drogistického krámku
chatrnou střechou a odnesl si jistě
pár potřebných věcí. Zvláště když pan
Kopš prodával i cigarety.
Po válce se pan Kopš angažoval v
oblasti kultury jako pracovník tehdejšího ONV. Jeho zásluhou byla zachráněna část fresek v zámku Králův Dvůr.
Později byl pan Kopš prvním ředitelem
Koněpruských jeskyní a spolu s hudlickou občankou paní Janou Šťastnou i
objevitelem některých jeskyní. (vp)

Cvičíme zumbu

Zumba v Hudlicích začíná od září
2011, každou středu od 20:00 hod v
sokolovně. Podrobnější informace bude
vyvěšeny ke konci srpna 2011 na plakátovacích plochách. Vstupné na toto
cvičení bude 50 Kč na hodinu.

„Výsledky“ vandalismu, bezohlednosti, lhostejnosti, hlouposti a ubohosti.
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Sportovní klub kopané
Zdravíme své fanoušky a přinášíme
pár informací. Tak jako v podzimní
sezoně, i v jarní bojují o body čtyři naše
družstva. Nejprve něco k mládeži:
naši nejmenší – přípravka sehrála celkem pět turnajů, z toho obsadila
1x páté, 1x čtvrté, 1x 2místo a 2x turnaj vyhrála, což je nečekaný a velmi
povzbuzující výsledek. Zbývá sehrát
ještě turnaj o umístění.
mladší žáci si vedli také srdnatě a s
většinou soupeřů dokázali držet krok,
předváděli kvalitní fotbal, dosáhli několika hezkých výsledků. Skončili sice ve
spodní části tabulky, ale to není rozhodující, na každém hráči je znát pokrok a
to je velmi nadějné pro budoucnost.
Starší žáci sehráli nejvíce zápasů
a i tady jsme dosáhli několika velmi
dobrých výsledků,nutno dodat, že dle
možností jsme využívali naše žáky,
které máme v Č.L.U.Beroun na střídavé
starty. I oni skončí v tabulce ve spodní
části, ale jak jsme již napsali, výsledek
není tak důležitý, u těchto žáků je vidět
největší pokrok a myslíme si, že práce
trenérů se již začala viditelně projevovat.
Bohužel musíme konstatovat, že nám
někteří žáci bez vysvětlení přestali chodit a tak dát dohromady sestavu
hlavně u ml. žáků byl velký problém,
museli jsme ji doplňovat o žáčky z pří-

pravky a že v těchto letech je znát u dětí
každý rok rozdílu je jasné. Čekali jsme
větší podporu ze strany rodičů, když již
jejich děti jednou začaly hrát, je také
nutné, aby se postarali o jejich pravidelnou účast na trénincích a zápasech,
mnohdy místo tréninku jezdí po vsi na
kole nebo se jim prostě nechtělo, tak
byly doma.
Musíme si všichni uvědomit, že
kolektiv trenérů, kteří se o děti starají,
jim věnuje spoustu svého volného času
a svou práci se snaží dělat poctivě, to
vše na úkor svých rodin a i je pak sráží,
když mají problém dát dohromady
sestavu na zápas. Snaží se dětem předat
své bohaté zkušenosti, a tak jim buďme
nápomocni v tom, že dohlédneme na to,
aby se naše děti zúčastňovaly jak tréninků, tak zápasů.
Můžeme se jen zmínit, že jsme již teď
přemýšleli o tom, kolik mládežnických
družstev vzhledem k počtu dětí přihlásíme a nebylo to zrovna jednoduché, ale
nakonec jsme se rozhodli, že půjdeme
do rizika a opět je všechny do soutěže
přihlásíme, i když zejména u ml. žáků
to budeme muset řešit doplňováním z
přípravky. Ale hlavně chceme, aby děti
hrály, a budeme se pro to snažit něco
udělat, vždyť není nic krásnějšího, než
vidět ty malé fotbalisty, jak vše prožívají a radují se z každého úspěchu.

Ozdravný pobyt v solné jeskyni
V měsíci lednu naši mateřskou školu
oslovili pracovníci Café - solné jeskyně
v Berouně s nabídkou deseti ozdravných
kúr za účelem stimulovat imunitní systém
dětí. V únoru jsme zorganizovali informativní schůzku s provozovatelem solné
jeskyně, na které měli rodiče možnost se
blíže informovat o účincích pobytu v jeskyni na organismus dětí. Po té obdrželi
rodiče dotazník, aby se mohli k akci vyjádřit a v případě zájmu svého potomka přihlásit. Z celkového počtu 56 dětí projevilo
zájem 38 dětí. Zajistili jsme dopravu a 2.
března začala 10ti týdenní ozdravná kúra.
Do jeskyně jsme jezdili každou středu
ráno.
Po vstupu do jeskyně čekalo na děti
solné bludiště propojené ze tří barevně
osvětlených jeskyní s různými zákoutími
a fontánkami, na stropě byly ukryté tři
solné víly. V úvodu programu – v rušné
části – se děti vydováděly při hře se solí.
K dispozici jim byla skluzavka, kyblíčky,
různé hračky i křesílka na odpočinek. Pak
se dětí ujala pracovnice solné jeskyně a
zapojila je do poutavých her. Společně
zpívaly dětské písničky a shlédly pohádky

na DVD. K prožitkovému učení využily
scének s maňásky Solankou a Solánkem.
Po ukončení programu následovala svačina, kterou jsme si vozili s sebou ze školní
jídelny, pitný režim byl dodržen formou
pitíček v krabičkách. Při odchodu dostaly
děti u dveří bonbon. Ještě než jsme dojeli do MŠ, umístili pracovníci fotografie z
pobytu na internet a my jsme si je mohli
hned po návratu prohlédnout.
Na vstup do jeskyně a na dopravu jsme
vybírali 900 Kč na jedno dítě. Nyní po
vyúčtování vracíme 136 Kč z dopravného. Děti, které pro nemoc nemohly jet,
dostanou od vedoucího solné jeskyně volné vstupenky podle počtu vynechaných
lekcí a budou moci navštívit jeskyni v
náhradním termínu společně s rodiči.
Dětem i učitelkám se v solné jeskyni líbilo, seznámily se s prostředím a doufejme,
že preventivní ozdravná kúra přispěla na
celkové zdraví zúčastněných capartů. Děti
byly po celou dobu kurzů ukázněné a učitelky byly nadmíru spokojené s chováním
svěřených žáčků. Bude-li zájem ze strany
rodičů, uskutečníme výjezdy do jeskyní
i v příštím školním roce.

Myslíme si, že je na místě poděkovat
všem trenérům – p. Pelcovi, p. Zýkovi,
p. Merhautovi a p. Sklenářovi za to, jak
s dětmi pracují a kolik času jim věnují.
A na závěr tak, jako vždy prosba –
přijďte nám tatínkové, dědečkové nebo
prostě jen fandové pomoci s výchovou našich nadějí, stále je nás moc
málo, potřebovali bychom ke každému
družstvu ještě jednoho trenéra, najde se
konečně někdo, kdo bude chtít pomoci a
ne jen kritizovat?
Nakonec ještě pár slov k družstvu
dospělých; sezona je pro nás jako na
houpačce, bohatým jsme brali a chudým nechávali body, na výsledcích se
také projevila spousta zranění, to je
snad Hudlická specialita, nepamatujeme, kdy naposled hrála dva zápasy stejná sestava a tak je to i několik let zpět.
Není žádným překvapením, že nám
opět musí pomáhat náš nestor R. Hubka st., jinak bychom nedali sestavu
dohromady, je obdivuhodné, jak se stále udržuje v kondici, a že je na place
platný vidí každý, on je ten příklad pro
ostatní, tady není třeba dalších slov, on
ten fotbal má totiž opravdu rád!
V tabulce skončíme asi přesně ve
středu a je to tak odpovídající, škoda,
určitě jsme měli na lepší umístění, ale
hráčům nelze upřít snahu a myslím, že v
některých zápasech vás museli i potěšit.
Bohužel, zranění si u nás vybírá opravdu krutou daň, s tím nic nezmůžeme.
Jedno pozitivum však máme, a to že
jsme dosud neměli na jaře žádného
vyloučeného hráče. Jarní sezonu dohrajeme a budeme se těšit spolu s vámi na
podzimní část, věřme, že se všichni ve
zdraví sejdeme u lesa jak na dobrém
fotbale, tak i tradiční klobáse s pivkem,
to k tomu prostě patří.
Děkujeme všem, kteří nám fandí nebo
jinak podporují, sportu zdar a fotbalu
zvlášť! SK Hudlice fotbal

Muzejní noc
Každý, kdo přišel 14.5.2011 do areálu
Jungmannova domku, určitě nelitoval.
Představení Čert a Káča v podání hořovického divadla Na vísce režírované
Slávkou Hozovou nadchlo všechny přítomné.
Účinkujícím tímto ještě jednou děkuji a těšíme se na jejich další vystoupení.
Velice pěkné bylo i taneční vystoupení
skupiny Callando in terra. Téměř stovka příchozích si vyzkoušela své znalosti
o rodu Jungmannů a ochutnala dobroty
ze stolu ,,p. Jungmannové”.

